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  الدزض العشسون

 

همَّ صّلِ وطلم وبازك، على عبدك وزطىلو محمٍد، وعلى آله 
َّ
بظم هللا السحمً السحيم، الحمد هلل زب العاملين، الل

 .وصحابته أجمعين، وعلى مً تبعهم بإحظاٍن إلى ًىم الدًً

 . الشفعةباب            

 إلاا وان الغصب فُه بُاٌن إلاا ًلع مً الضطض على اإلاغصىب ماله،   فلماشا شهط اإلاصىف الشفعت بعس الغصب؟

ىه لجعثه اإلاشاع في الشطهت بُنهما، زم بن  ً في حاٌ بُع شٍط واهذ الشفعت بُاًها لسفع الضطض ؤًًضا عً الشٍط

ً، فُلىم  شاع مً الشٍط
ُ
الشفعت جيىن على وحه اهتزاع الحم، مً هصا اإلاشتري الصي ؤدص الىصِب اإلا

 .الشٍطً آلادط باهتزاع هصا الحم

  ،بِىىا هصه الحلُلت الشطعُت، وؤن ًلىلىا وهإن البعض كس ًخىهم ؤن هصا مً الغصب ًُ فإضاز الفلهاء ؤن 

ن، زفًعا يللىاغ بإن هصا لِؽ مً الغصب في ش يٍء، وبهما هى اػخحلاٌق ؤو اهتزاٌع لحّمٍ ؤزبخه الشطع لهصا الشط

ًٍ آدط ؤحىبّيٍ عىه، فإهذ بهما زدلذ في هصه الشطهت بىاًء على ؤن فالًها للضطض الصي ًلع،  كس ًلع علُه في شٍط

ىً، فةشا باع هصا الطحل  ً-شٍط ملىه آلدٍط، فطبما وان شلً ػبًبا للخصام والجزاع بِىىما، ووكع - الشٍط

. البغضاء بحن اإلاؼلمحن والصحىاء

  ،مً الشفع، وهى ضس الىجط، فجاء الشطع بهصا الحل، وهي الشفعت 
ٌ
 مإدىشة

ً
التي هي في حلُلت ألامط لغت

ىه بلُه، وؤما اصطالًحا ً ًضم هصِب شٍط اػخحلاق ؤلاوؼان : فىما عطفها اإلاالف: وػمُذ بصلً؛ ألن الشٍط

ىه مً ًس مشتريها، ىه، ألهه ؤولى بها، اهتزاع حصت شٍط  فاإلوؼان ًىتزع هصه الحصت مً ًس مشتريها مً شٍط

. وفي شلً زفٌع للضط الصي كس ًلع علُه

  كس جذفى على البعض، لىنها ،
ٌ
، وما مً حىم بال وله معنى وعلت

ً
، ولِؼذ حعبسًت

ٌ
فاألحيام في اإلاعامالث معللت

: زابٌذ بالىخاب وؤلاحماع، وألاصل فُه حسًث حابط- وهى الشفعت- وهصا الحم ال جذفى على شي فلٍه وهظٍط،

لؼم، فةشا وكعذ الحسوز، وُصّطِفذ الططق، - صلى هللا علُه وػلم-ؤن الىبي  ًُ كض ى بالشفعت، في ول ما لم 

لؼم ًُ . فال شفعت، وكس هلل ؤلاحماع ؤًًضا ابً اإلاىصض، وابً كسامت وغحرهم، وشلً في ول علاٍض لم 

  ػُإحي، وبشا 
ٌ

 فثمَّ دالف
ً

لؼم، فةشا وان مىلىال ًُ وجىبهىا ًا حماعت، ؤلاحماع لِؽ على بطالكه، في ول علاٍض لم 

 وػُإحي، فإما حىمتها 
ٌ

ًٍ آدط - فىما شهطها-وان ملؼىًما فثمَّ دالف ً، بةزداٌ شٍط هي ضفع الضطض عً الشٍط

عت  ، ولصلً -صلى هللا علُه وػلم-هما كاٌ الىبي  «ال طسز وال طساز»علُه، وهصا الشً مً ملاصس الشَط

ث دمًؼا، هي : واهذ كاعسة عاٌ، ؤو ال ضطض وال ضطاض، مً اللىاعس الشطعُت الفلهُت الىبري، التي ُعسَّ ًُ الضطض 

لاٌ بإن هصا الباب ًحخاج بلى زضاػٍت، وججلٍُت إلاا فُه مً ؤحياٍم، ؤولها الخعٍطف ًُ . منها، ولصلً 

الحمد هلل، وصلى هللا وطلم على زطىى هللا، وعلى آله وصحبه ومً والاه، أما بعد، فاللهم اغفس لىا، }

ً، وجميع املظلمين، قاى ابً قدامة  باب الشفعة، وهي اطتحقاق إلاوظان : زحمه هللا-ولشيخىا، وللحاطٍس

ه نه مً ًد مشتًر . {اهتزاع حصة شٍس
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  فها فها : بازت الباب، فلاٌ- ضحمه هللا-عطَّ ىه مً ًس مشتريها، هصا حعٍط اػخحلاق ؤلاوؼان اهتزاع حصت شٍط

ىه، والحلُلت ؤن الشفعت لِؼذ اػخحلاق، : اصطالًحا، كىله ٌعني زبىث الحم لئلوؼان، بإن ًىتزع حصت شٍط

ا، بل هي اهتزاٌع؛ ألن ؤلاوؼان كس ٌؼخحم الاهتزاع وال ًىتزع، فما ًيىن كس شفع عىسثٍص، ما ؤحطي 
ً
اػخحلاك

لاٌ في الشفعت ًُ ً-ؤنها اهتزاع ؤلاوؼان : الشفعت، ما وكعذ مىه، ولصلً ألازق ؤن  ىه،- ؤو الشٍط  حصت شٍط

لاٌ ًُ مىً ؤن  ؛ ألن اإلاالف : ٍو ، فلسم الاػخحلاق، - ضحمه هللا حعالى-اهتزاع بحّمٍ ؤضاز ؤن ًبحن هصا الاهتزاع بحّمٍ

 لالهتزاع، وال جترجب ؤو ًترجب عليها وصف الشفعت
ٌ
 ػابلت

ٌ
 ؤو مطحلت

ٌ
. ومً اإلاعلىم ؤن الاػخحلاق مطجبت

  ٍىه مً ًس مشتريها بحّم طاز به : ، وكىله هىاالشفعت الحلُلت ؤنها اهتزاٌع لئلوؼان حصت شٍط ًُ ؤلاوؼان، 

ً، ولى كاٌ بحن ؤًًضا ؤن : الشٍط ً الىاحس واإلاخعسز، ٍو ً، لطبما وان ؤوضح، وهى ٌشمل عىسثٍص الشٍط الشٍط

ً وغحره،  ً هى الصي جثبذ له الشفعت، هما هى مصهب الجمهىض، فإما ؤلاوؼان كس ًصسق علُه الشٍط الشٍط

ن هصا في ِلحاق الىالم، فلاٌ ىه مً ًس مشتريها: وبن وان بحَّ . حصت شٍط

 شحر بلى ؤن الشفعت ال جيىن عً ضض ى مً شان اإلاشتري، اإلاشتري ما : وكىله اهتزاع، ًفُس اللىة، والغلبت، َو

ؼخىلي  إدص هصه الحصت َو ً، ما ًطض ى هصا ؤن ًإحي الشافع ٍو ًطض ى ؤن جإدص هصه الحصت مىه، بل وال الشٍط

ً، وال لهصا اإلاشتري، لؼم عليها، لىىه لِؽ حًلا لهما، ٌعني ال لهصا الشٍط ًُ  الحم في مثل هصه الحالت في ما لم 

مً علاٍض وهحىه، هى لهصا الشافع الصي ؤزبذ الشطع له حم الشفعت، فله عىسثٍص ؤن ًىتزع ضضىا ؤو لم ًطضىا، 

ً-مً ًس مشتريها، ؤي البس ؤن جيىن هصه الحصت : كاٌ ً، ؤو مً ًس - حصت الشٍط كس اهخللذ بلى ًس الشٍط

ً بلى غحره، بالبُع ؤو ما وان في معىاه، ٌعني مما ًيخلل بعىٍض، بذالف ما بشا اهخللذ بغحر عىٍض، هما  الشٍط

 
ً
. لى واهذ هبت

  على الشفعت؟ ٌٍ مً ًإجني بمثا

ا مشاًعا}            
ً
 .{زجالن شسماء في أزٍض، ُمله

 مشاٌع ٌعني لِؽ ألحٍس منهما كؼٌم معحٌن، وبهما ول واحٍس ًملً الىصف منها .

. {وباع أحدهما حصته}           

 وؤحس ؤلادىة، وبعَذ حصخً علي ًٌ  شٍط
ً

. بعذ ؤهذ مثال

. {مان لآلخس اهتزاع ما بيدك}           

  وؤعطُخً بًاها ،  ألاخ مُياثُل له ؤن ًىتزع هصه الحصت مني، مع ؤنها اهخللذ بليَّ
ً

فللشٍطً آلادط ؤن ًىتزع، مثال

 ٌ لى ثبذ : الثمً، وضبما ؤفطغذ ألاضض باػسي، مع شلً له ؤن ًىتزعها مني، ًصهب بلى اللاض ي، ٍو ، ٍو ًٌ ؤها شٍط

 ٌ ؤها : ما ًفُس شلً، فله عىسثٍص ؤن ًىتزع هصه الحصت ِمً َمً اهخللذ بلُه، طبًعا باإلابلل هفؼه، ما ًلى

 . ػأدصها بإكل، بالثمً الصي جم الخعاكس علُه هفؼه

 .شسوط الشفعة           

. {البيع: أحدها: وال تجب، إال بشسوٍط طبعة: قاى}           
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 وبال فال ًلعم الشافع الصي هى الشٍطً آلادط ؤن ًىتزع ال جثبذ، الىحىب هىا بمعنى الثبىث،: ال ججب، ٌعني 

ً الجسًس، ال بشياٌ عىسه ؼلط حله، فلس ًلبل بهصا، كس ًطض ى بهصا الشٍط ٌُ . هصه الحصت، كس 

  ؤحسها البُع، ٌعني البس ؤن جيىن هصه الحصت حصت الشٍطً آلادط كس : بشن ال جثبذ بال بشطوٍو ػبعٍت

فال ججب في مىهىٍب، لى وهب :  ولصلً كاٌ لهااهخللذ بلى هصا اإلاشتري ألاحىبي عنهما ببٍُع، ٌعني بمعاوضٍت،

 ٌ ىً حصخه لصخٍخ زالٍث، ما جلى ، : شٍط ًٍ ، ؤو وان بال زم ًٍ ؤها ػإهتزعها وآدصها عىسثٍص، ػىاًء وان شلً بثم

 ٌ ، فمً باب ؤولى ؤن : جلى ًٍ شطع في حلً، وال ًصح مىً بثم ٌُ ؤها ؤولى بهصه الحصت اإلاىهىبت، فةشا وان شلً ال 

، ال حؼخحلها مطلًلا في مثل جلً الحالت؛ ألنها اهخللذ بغحر عىٍض  ًٍ . ًيىن ؤًًضا بال زم

  ىً هصا ؤوكف هصِبه، فعىسثٍص ال ًمىىً اهتزاع هصه الحصت؛ ألن الىكف بشا ً، شٍط وال مىكىف، لى ؤو الشٍط

َس، ال ًمىً هلله وال اهتزاعه، وألهه ؤًًضا هما هى الحاٌ في الهبت، اهخلل بال ِعىٍض، فيان شلً ماوًعا  ّبِ
ُ
َؽ ؤ ُحّبِ

ٌٍ ؤو اهتزاٍع هصه الحصت . مً اهخلا

 ٌىت مع غحرها في علاٍض، وؤضازث ؤن جذالع ظوحها، فإعطخه هصُبها : كا لع، لى ؤن اإلاطؤة واهذ شٍط
ُ
وال ِعىض د

فعت فُه، في مثل هصه الحالت، كالىا
ُ

لًعا فال ش
ُ
ألهه : مً هصا العلاض، ملابل ؤن ًطللها، ؤو ؤن ًفسخ هياحها د

. ؤًًضا اهخلاٌ بغحر ِعىٍض 

 ٌلٍع، وال صساٍق،وال صساٍق، : وهصلً كا
ُ
 ألهه ؤًًضا الصساق في فال ججب في مىهىٍب، وال مىكىٍف، وال ِعىض د

مثل هصه الحالت لِؽ على ػبُل اإلاعاوضت اإلاالُت، وبن وان زمَّ ُبضٌع ًلابله، لىً هصه اإلاعاوضت ال ججطي 

ا 
ً
فعت، دالف

ُ
مجطي اإلاعاوضاث اإلاالُت، التي جيىن في البُع وهحىه، ولصلً اإلاصهب ًلطض في ول ما ػبم ؤن ال ش

طعذ إلظالت الضطض، وهى مىحىٌز في 
ُ

لجمهىض ؤهل العلم، الصًً ًلطضون ؤن الشفعت جثبذ في هصا وله؛ ألنها ش

ذالعها، فإزدلخه على  ًُ لٍع، ؤو وان صساٍق، هصه التي عاوضذ ظوحها ألحل ؤن 
ُ
ما وان مىهىًبا، ؤو وان عىض د

ل اإلاضطة، وحىمتها ، والشفعت جٍع
ٌ
ً لها، كس جلحم بها مضطة ً، ؤو جلً الشٍط . زفعها: هصا الشٍط

، هما ؤشاض ،«الشفعة في مل  ش ٍء »: ولصلً حاء في الحسًث
ٌ

 فلس ضواه الترمصي، وبن وان الحسًث فُه ضعف

. ضحمهم هللا ؤحمعحن-ألالباوي 

 وهي ،
ً
سوا في شلً كاعسة عَّ

َ
فعت : وكس ك

ُ
فعت فُه، واإلضر، فاإلضر ال ش

ُ
ا بغحر ِعىٍض فال ش ؤن ول ما اهخلل كهطًٍّ

 ؤما بن وان ادخُاًضا ههبٍت، وصسكٍت، ودلٍع، فمً باب ؤولى بُع، فهى محل اجفاٍق، فهصه فيها فُه باالجفاق،

ا إلاا كطضه اإلاالف في اإلاتن هىا
ً
 عىس الحىابلت ؤًًضا، دالف

ٌ
. الشفعت، عىس الشافعُت واإلاالىُت، وهي ضواًت

. {أن ًنىن عقاًزا وما ًتصل به مً الغسض والبىاء: الثاوي}           

  هصا هى الشطو الثاوي مً شطوو الشفعت، ؤن ًيىن في علاٍض، ٌعني اإلاشطوع فُه علاًضا، والعلاض هىا ًطاز بها

 والؼُاضاث على ػبُل اإلاثاٌ، والؼلع البضاجع وهحىها، وشلً ألاضض، وعلُه ال جيىن الشفعت في اإلاىلىالث،

لؼم، واللؼمت بهما جيىن في العلاضاث، ولصلً - صلى هللا علُه وػلم-ألن الىبي  ًُ كض ى بالشفعت في ول ما لم 

فعة»: كاٌ في ِلحاق الحسًث
ُ

:  ؤًًضا هما حاء في الحسًث آلادط،«فإذا وقعت الحدود، وُصّسِفت الطسق فال ش

.  وهصا فُه ؤلاشاضة بلى ؤن الشفعت بهما جيىن في العلاضاث، ال اإلاىلىالث،«في مل شسك ِزْ َعٍة أو حااٍئ »
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 طعذ لسفع الضطض، والضطض بهما ًخحلم في العلاض، ؤما اإلاىلٌى فال ضطض فُه : وؤًًضا كالىا
ُ

ؤن الشفعت ش

، فهى عاضٌض، وضطضه ًعوٌ، وهصا مصهب حمهىض  صهط، حُث العلاض ًخإبس بخإبسه الضطض، دالف اإلاىلٌى ًُ

 وفي ضواًٍت ؤدطي، ادخاضها شُر ؤلاػالم ابً جُمُت ضواًت عىس الفلهاء مً الحىابلت والشافعُت واإلاالىُت،

زبىتها في اإلاىلىالث ؤًًضا؛ لعمىم الحسًث، حسًث حابط، الىبي - ضحمهم هللا حمًُعا-ؤحمس، ادخاضها ابً جُمُت 

؛ ألن - صلى هللا علُه وػلم- لؼم، وهصا ًدىاٌو العلاض واإلاىلٌى ًُ مً صُل العمىم، " ما"كض ى في ول ما لم 

ذ ؤهذ وشخٌخ هصه البضاعت لً الىصف، وله الىصف، مً غحر حعُحٍن، فإهخم في   ما كؼمتها، اشتًر
ٌ
فبضاعت

ض ي فُه بالشفعت، زم 
ُ
حلُلت ألامط في هصه البضاعت شطواء، لم جلؼمىها بعس، هصا ًصسق علُه ؤهه مما ك

لؼم مً اإلاىلىالث، ضبما وان ؤبلل مً العلاضاث، فةن لم ًىً ؤبلل، فال فطق  ًُ الضطض في الشطهت في ش يٍء لم 

ان الشفعت في اإلاىلىالث، وهى وحُهٌ  .  اهًطا بُنهما ًمىع مً زبىث الشفعت، هصا وحه مً كطض شلً، ٌعني حٍط

فعة فيه، لقىى جابس: الثالث}
ُ

صلى -قضشى زطىى هللا : "أن ًنىن شقًصا مشاًعا، فأما املقظىم املحدود فال ش

فعة- هللا عليه وطلم
ُ

قظم، فإذا وقعت الحدود، وُصّسِفت الطسق، فال ش ًُ . {"بالشفعة، في مل ما لم 

 بشا وان شلًصا ٌعني حعًءا، مشاًعا ٌعني غحر معحٍن، ما معنى شلًصا؟ ؤن ًيىن شلًصا،: الشطو الثالث 

مشاًعا، فةهه عىسثٍص جثبذ فُه الشفعت، فإما غحر اإلاشاع هما لى وان حعًءا معًُىا فال ججطي فُه الشفعت، 

فعت فُه ؤًًضا عىسهم
ُ

. واإلالؼىم اإلاحسوز هصا ال ش

  ؼمذ فال
ُ
 بمعنى هصِب ول شخٍخ معًُىا، فعىسثٍص ال ججطي الشفعت، بشا ك

ً
بشن الشطهت متى واهذ معُىت

فعت،
ُ

ؼمذ الحسوز، وُصّطِفذ الططق، فال ش
ُ
فعت، وهصا الصي كطضه اإلاالف، هى كٌى حمهىض الفلهاء، بشا ك

ُ
 ش

بالشفعت، - صلى هللا علُه وػلم-كض ى ضػٌى هللا "واػخسلىا بحسًث حابط الصي جلسم، والصي شهطه اإلاالف، 

فعت
ُ

لؼم، فةشا وكعذ الحسوز، وُصّطِفذ الططق، فال ش ًُ ألن زبىتها بهما هى لسفع : إلااشا؟ كالىا" في ول ما لم 

ؼمذ فال ضطض عىسثٍص، فيلٌّ كس اػخلل بىصِبه، وفي الحلُلت لم ًصحروا عىسثٍص شطواء، وبهما 
ُ
الضطض، فةشا ك

.  ؤصبحىا ححراًها، ول واحٍس اػخلل بىصِبه عىس اللؼمت

 ،لؼم ًُ ؼم وما لم 
ُ
صلى -بإن الىبي : هُف هصا؟ كالىا!  عجًباؤما الحىفُت فلس شهبىا بلى زبىث الشفعت في ما ك

 بالصاز والؼحن، «أو صقبه- أو-الجاز أحق بظقبه »: كاٌ، هما في حسًث ؤبي ضافٍع مطفىًعا- هللا علُه وػلم

ٌٌّ على - هما ًلٌى الحىفُت-هى الجىاض واإلاالصلت، ٌعني الجاض ؤحم بؼبب حىاضه ومالصلخه، وهصا : والصلب زا

. ؤن الشفعت جثبذ في الجىاض هما جثبذ في الشطهت

  لؼم"وؤما الحسًث ًُ ؼم" الشفعت في ول ما لم 
ُ
لؼم، ولم جىفه عً ما ك ًُ . فهي كس ؤزبدذ الشفعت في ما لم 

؟  «فإذا وقعت الحدود، وُصّسِفت الطسق، فال شفعة»: فماشا جصىعىن بلىله: كلىا

بن هصا ًطاز به اهخفاء الضطض، فإما عىس وحىز الضطض هما هى الحاٌ في الجاض مع حاضه، فالحىم فُه : كالىا

. هحىم اإلاشاضهت

  لسي الحىابلت، ادخاضها شُر ؤلاػالم، جىػطذ بحن اللىلحن، فلم جلل بةزباث الشفعت 
ٌ
والحلُلت ؤن زمَّ ضواًت

لؼم فلط، وبهما كالذ ًُ ٌ : مطلًلا، وال بادخصاصها في ما لم  بإن الشفعت بهما جيىن : هصه الطواًت ؤو هصا اللى

،
ٌ
 مشترهت

ٌ
، ؤو وان بُنهما مصلحت

ً
ؼم بشا واهذ اإلاصالح بُنهما مشترهت

ُ
لؼم، وفي ما ك ًُ  هما حاء في في ما لم 
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قهما واحًدا»: حسًث يتظس بها، وإن مان غااًبا، إذا مان طٍس ًُ  ٌعني لى وان هصان ،«الجاز أحق بشفعة جازه، 

ٍم واحٍس مشترٍن فُما بُنهما، جالحظىن ؤحُاًها بعض الططق جيخهي ببِخحن  الجاضان ًصالن بلى بُتهما مً طٍط

م آلان، فهصا ٌؼخحم ؤن ٌشفع على حاضه لى باع علاضه لططٍف زالٍث ؤو  ، ؤو بثالزٍت، فهم ٌشتروىن في الطٍط
ً

مثال

ٍم آدط،  م، ال ًخصىض ؤن ًإحي بلى بِخه مً طٍط ذطج معه، هفؽ الطٍط آدط، ألهه ػِخضطض، ًسدل معه ٍو

كض ى "فلصلً وان هصا الحلُلت اللٌى حامًعا بحن ألازلت، وفُه هىٌع مً جذصُخ العمىم الىاضز بالحسًث 

لؼم ًُ هما -، وهى ؤًًضا ًطفع الضطض الصي ًلع في مثل جلً الحالت، وفُه ؤًًضا حمع "بالشفعت في ول ما لم 

. بحن ألازلت- شهطها

فعة : السابع: زحمه هللا-قاى }           
ُ

أن ًنىن مما ًىقظم، فأما ما ال ًىقظم مالبئر والحمام وهحىهما، فال ش

. {فيه

 ؤن ًيىن مما ًىلؼم، ٌعني ؤن اإلاشفىع فُه مما ًىلؼم، كؼمت ادخُاٍض ؤو بحباٍض، وبُنهما فطق، فلىله: الطابع :

 ؤن ما ال ًىلؼم بال ادخُاًضا، ال ججطي فُه الشفعت،: ؤن ًيىن مما ًىلؼم، ٌعني كؼمت بحباٍض، واللصس في هصا

 فما الفطق بحن اللؼمخحن؟

 هي ما ًيىن في العلاض الىاػع، الصي ًمىً كؼمخه بال ضطٍض وال ضز : كؼمت ؤلاحباض التي ؤضازها اإلاالف هىا

، لىً 
ً
 ماثت

ً
لؼم دمؼحن دمؼحن، ماثت

ُ
 ماثت متٍر، ؤو ماثتي متٍر، ًمىً ؤن ج

ً
عىٍض، مثل ؤضٍض مؼاحتها مثال

 ؤو غطفخحن، ال ًمىً كؼمتها، كؼمت بحباٍض، هصه ال ججطي فيها الشفعت؛ 
ٌ
، مؼاحتها ؤو فيها غطفت

ٌ
 صغحرة

ٌ
شلت

ألنها مما ال ًىلؼم بال ادخُاًضا، ٌعني بشا اجفلىا على اللؼمت، ؤما بشا ما اجفلىا فخبلى شطهتهم فيها على 

الشُىع؛ ألن اهفطاز ؤحسهما بجعٍء مً هصه ألاضض ؤو العلاض ًترجب علُه بلحاق الضطض باآلدط، ؤو ضز العىض 

، فلى ؤدص هصا الغطفت وهصا الصالت، وان بُنهما جفاوٌث، فعىسثٍص 
ٌ
 وصالت

ٌ
 غطفت

ً
علُه، للفطق بُنهما، ألنها مثال

جبر فُه على اللؼمت، فإما ما ال ًىلؼم، ٌعني ما ًترجب على : كاٌ ًُ ؤن ًيىن مما ًىلؼم، ٌعني مما ًمىً ؤن 

ٍق وال »: حسًث: كؼمخه ضطٌض ؤو ضز عىٍض، فال شفعت فُه، وألاصل فُه عىسهم ال شفعة في فىاٍء وال طٍس

ً،«مىقبٍة  م الضُم بحن الساٍض .   واإلاىلبت هي الطٍط

 ٌح في : وفي ضواًٍت للمصهب ادخاضها شُر ؤلاػالم لؼم لعمىم السلُل، فةهه صٍط ًُ ؤن الشفعت جثبذ في ما لم 

 هىا،
ٌ
 عمىم الشفعت في ول علاٍض، ػىاًء ؤمىىذ كؼمخه ؤو لم جمىً؛ ألن العلت هي الاشتران، وهي مىحىزة

طعذ إلظالت الضطض 
ُ

ضطض -فهصا علٌس مشترٌن فخثبذ فُه الشفعت، والصي ًمىً كؼمخه، فةن الشفعت ش

ا في هصه الشلت -اإلاشاضهت
ً
ي سدل علُه شٍط

ُ
، والضطض الحلُلت في هصا الىىع ضبما ًيىن ؤهبر، ألهه وىهً ج

لؼم بال على ػبُل الادخُاض، فهصا ؤعظم، حتى ًخلاػما، فُخفلان، ؤو ًيىن 
ُ
الصغحرة، التي ال ًمىً ؤن ج

 ؤهبر، الػُما مع ضعف الحسًث الصي اػخسلىا به
ٌ

ال شفعة في فىاٍء وال »: هىان ضز عىٍض، ػُيىن دالف

ٍق وال مىقبٍة  ، وبه حعلم ضجحان الشفعت في ما ًىلؼم وما ال ًىلؼم، ٌعني ما ،«طٍس  وهصا اللٌى الحلُلت كىيٌّ

.  ًىلؼم بحباًضا، وما ًىلؼم ادخُاًضا

. {أن ًأخر الشقص مله، فإن طلب بعظه طقطت شفعته: الخامع}           
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 ه وله،: الشطو الخامؽ ىه الصي باعه على مشتًر  ؤن ًإدص الشلخ، ٌعني ًإدص هصِب شٍط
ً

 فما ًلٌى مثال

 ٌ  ؤلف متٍر مطبٍع، ًلى
ً

مثل مثال ً هصِبه ٍو ؤها ػإشفع وػإهتزع مً هصِبً هصفه، : وكس باع هصا الشٍط

سه وله، ًلٌى لً ؤن ًإدص الشلخ، ٌعني الىصِب اإلاشفىع فُه وله، فةن : ال، الخامؽ: دمؼماثت متر، ما ؤٍض

ً الشافع،  طعذ لطفع الضطض عً هصا الشٍط
ُ

طلب بعضه ؤو ؤدص بعضه بطلذ الشفعت؛ ألن الشفعت بهما ش

ىً، فدشفع وجىتزع هصف الحصت، وجترن الىصف  لحله بشٍط
ُ
عاٌ بمثله، جطفع الضطض عىً، زم ج ًُ والضطض ال 

آلادط، وهصا ؤًًضا ال ًطجفع به الضطض عىً، ٌعني ؤهذ ًا مً جسعي ؤن زمَّ ضطض علًُ، زم جإدص هصف هصه 

طعذ لطفع هصا 
ُ

الحصت، وجسع للمشتري الىصف آلادط، ػِبلى معً هصا اإلاشتري، فالشفعت في الحلُلت ش

الضطض، وهي لم جطجفع عىسثٍص، ولصلً ٌؼلط حم هصا الشافع في الشفعت، وهى الحلُلت علله بخعلٍُل، وبن 

، بإن كالىا
ٌ
 واهتزاٌع للماٌ مً ًس : وان فُه مىاكشت

ٌ
طعذ على دالف اللُاغ، ألن فيها ؤدص

ُ
بن الشفعت ش

صاحبه، فلما واهذ على دالف اللُاغ، ألحل ضفع الضطض، فمتى اهخفى زبىث هصا الضطض، هما في هصه الحالت، 

ً الصي اشتراها، فسدل علُه في هصا الجعء الصي لم  ترن شًِئا لهصا الشٍط بإن ًىتزع شًِئا مً الحصت، ٍو

مازام لم ًيخف الضطض، فىبلى على ألاصل، فال شفعت، وبن وان ألاكطب هما كاٌ شُر : ٌشفع هى فُه، كالىا

ً: ؤلاػالم . بنها على وفم اللُاغ، وؤي كُاٍغ ؤحمل مً بزباث هصا الحم وزفع الضطض عً الشٍط

ولى مان له شفيعان، فالشفعة بينهما على قدز طهامهما، فإن تسك أحدهما شفعته لم ًنً لآلخس إال : قاى}

. {أخر الهل أو الترك

  الصي باع الىصِب على مشتٍر آدط، ٌعني هم في ً يان، غحر هصا الشٍط بشا وان هىان شفُعان، ٌعني وان شٍط

يان آلادطان، فطالبا بحلهما، مً هصا الىصِب الصي جم  ، ووان في الشفعت ازىان، وهما الشٍط
ٌ
الحلُلت زالزت

ىهما الثالث، بلى شان اإلاشتري، فلاٌ ً فعلى كسض ػهامهما،: بُعه بشٍط  ٌعني لى افترضىا ؤن الشفُع ؤو الشٍط

ً الثالث الصي باع هصا  ً ضكم ازىحن ًملً ؤضبعحن باإلااثت، والشٍط ً باإلااثت، والشٍط ضكم واحس ًملً عشٍط

ً باإلااثت،  ً الشافع ألاٌو ًملً عشٍط الىصِب ًملً ؤضبعحن باإلااثت، اإلاجمىع ماثت باإلااثت آلان، فللشٍط

ىهما الثالث مً ًس  ً الثاوي ًملً ؤضبعحن باإلااثت، الضعف، فإضاز هصان الشفُعان ؤن ًىتزعا حصت شٍط والشٍط

ً الثاوي الثلثان؛ ألن هصِب  مشتريها، وهي جبلل ؤضبعحن باإلااثت، فىم ليل واحٍس منهما؟ لؤلٌو الثلث، وللشٍط

، ولهصا عشطون
ٌ
. ألاٌو على الىصف مً هصِب الثاوي، فلى افترضىا ؤن اإلاخبلي زالزحن باإلااثت، فله عشطة

. ؤضبعىن باإلااثت، جحؼب الثلث، زلث ألاضبعحن هم؟ له الثلث، وهصا له الباقي، الثلثان

  ،هصا معنى هالمه ولى وان له شفُعان، فالشفعت بُنهما على كسض ػهامهما، وهصا مصهب حمهىض ؤهل العلم

 ٌعني لى ؤن الشفُع ضكم واحٍس ألاٌو الصي وبن جطن ؤحسهما شفعخه لم ًىً لآلدط بال ؤدص اليل ؤو الترن،

ً باإلااثت، كاٌ س هصُبي، فللثاوي ؤن ٌشفع بشطو ؤن ًإدص اإلاخبلي وله، : ًملً عشٍط س ؤشفع، ما ؤٍض ؤها ما ؤٍض

 ٌ  فُىتزعها، ما ًلى
ً
ىه على اإلاشتري واملت وهللا ؤها ػإهتزع الثلثحن : فةما ؤن ًإدص ألاضبعحن باإلااثت التي باعها شٍط

، ال، ألن في هصا جبعًُضا للصفلت، وبضطاًضا باإلاشتري، ولصلً  ً ألاٌو منها؛ ألن الثلث آلادط الباقي هصا للشٍط

طاز زفعه مً زبىث هصا الحم،  ًُ ًلاٌ عىسثٍص بإهه بما ؤن ًإدص هصا وله، ؤو ًسعه وله، ألن الضطض الصي 

عاٌ بمثله  ًُ . هما جلسم-واهتزاع هصا الىصِب، هصا الضطض ال 
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ا فعليه مثله، : الظادض} إمهان أداء الثمً، فإن عجص عىه، أو عً بعظه بطلت شفعته، وإذا مان الثمً مثليًّ

ا فعليه قيمته . {وإن لم ًنً مثليًّ

 طاز به ما جم الخعاكس علُه، بذالف : الشطو الؼازغ الصي جثبذ معه الشفعت ًُ بميان ؤزاء زمنها، والثمً 

 هم جبلل كُمتها، جلُُمها في الؼىق، كس ًيىن هصا ؤكل ؤو ؤهثر اللُمت، اللُمت هى كسض هصه الؼلعت في الؼىق،

ا مً الشطوو التي 
ً
مً الثمً، بشن الثمً اإلاخفم علُه مع اإلاشتري متى ؤمىً ؤزائه، وان هصا ػبًبا ؤو شطط

 هصا الثمً الصي جم بُع هصا الىصِب به عشطة 
ً

جثبذ بها الشفعت، فةن عجع عىه، ؤو عً بعضه، فيان مثال

، والخمؼت اإلاخبلُت كاٌ: آالٍف، فلاٌ
ً
، ؤها ؤزفع دمؼت

ً
ال ؤػخطُع، : ؤها ما ؤػخطُع ؤن ؤزفع عشطة آالٍف واملت

 ٌ بشن ال شفعت لً عىسثٍص، إلاا ًيىن مً بلحاق الضطض عىسثٍص بهصا اإلاشتري، الصي جىتزع الحصت مىه، زم : هلى

. ال جسفع الثمً عىسثٍص ِعىًضا عىه

  ا فعلُه مثله، ٌعني الشفُع ًإدص هصا الشلخ، هصا الىصِب بالثمً الصي اػخلط - عفًىا-وبن وان ًُ الثمً مثل

 ؤو 
ً

ا، ؤعطاه مثله، مثل السضاهم آلان، ؤو السهاهحر، ؤو بشا وان مىُال ًُّ علُه العلس، فةن وان هصا الثمً مثل

مىظوًها، الثمً الصي جم اإلاعاوضت علُه، فُعطي هصا الصخخ الصي اهتزع الحصت مىه، هصا الثمً اإلاثلي؛ ألهه 

ىظط هم  ًُ عطى عىسثٍص كُمخه،  ُُ ا، ليىهه غحر مثلّيٍ هصا الثمً، ف ًُّ ؤكطب للمؼاواة، ؤما بشا وان ًخعصض بعطائه مثل

ض هصه اللُمت، زم ٌعطُه عىسثٍص بًاها . كُمخه، ًلّسِ

. {وإن اختلفا في قدزه، وال بيىة لهما، فالقىى قىى املشتري، مع ًميىه: قاى}           

  ىتزع هصا اإلالً مً ًسه بلىله مسٍع؛ ألهه ًُ -وعم، هصا باجفاق الفلهاء، ألن اإلاالً لهصه الؼلعت هى اإلاشتري، فال 

 واللاعسة التي هى العاكس، فهى ؤعطف بالثمً الصي اػخلطث علُه الؼلعت، لىً البس مً الُمحن،- ؤي اإلاشتري 

ٌ - صلى هللا علُه وػلم-اللٌى كىله، فمع ًمُىه، والىبي : ؤن ول مً كلىا: كطضها غحر مطةٍ  البيىة على »: ًلى

شترو في هصا،«املدعي، واليمين على مً أهنس  للعطف، وبال ػلطذ، ٌعني :  وَُ
ً
ؤال جيىن هصه السعىة مذالفت

 عشطة آالف، ألنهما ادخلفا على الثمً، هما ادخلفا، ولٌّ ًلٌى 
ً

لى ازعى اإلاشتري ؤن كُمت هصا الشلخ مثال

، وهى في العازة ال ٌؼاوي بال ؤلًفا ؤو ؤلفحن، فالعطف ال ًلبل بهصا، فاللٌى في هصه اإلاؼإلت كٌى الشفُع، 
ً

كىال

لبل كىله في مثل هصه  ًُ ؤو الشافع، مع ًمُىه، ألن اإلاشتري ظاز في هصا الثمً على دالف اإلاعخاز، ولصلً ال 

. الحالت

. {املطالبة بها على الفىز طاعة ٌعلم، فإن أخسها بطلت شفاعته: الظابع}           

 ىه كس على الفىض عىس علمه،- ٌعني بالشفعت-اإلاطالبت بها : الشطو الؼابع ً علم بإن شٍط  فلى ؤن هصا الشٍط

باع هصِبه لفالٍن مً الىاغ، ولم ًطالب بالشفعت، فعىسهم جبطل شفعخه، إلااشا؟ ألن الشفعت على الفىض، 

ٌعني بهما جثبذ وحؼخحم بإن ًبازض بليها ػاعت العلم بها، فةشا جإدط فةهه ًيىن بهصا كس ؤػلط حله بىفؼه، 

علُه الصالة -وهصا هى مصهب حمهىض ؤهل العلم، الحىابلت، والشافعُت، والحىفُت، واػخسلىا بما ضوي عىه 

فه ؤهل الحسًث، ومنهم ألالباوي، لىنهم لم ،«الشفعة لحّلِ العقاى»: والؼالم  والحسًث الحلُلت كس ضعَّ

طعذ لسفع الضطض، فياهذ على الفىض، فةشا لم ًبازض بها، : ًىخفىا بالسلُل، بل لسيهم حعلٌُل، فلالىا
ُ

الشفعت ش
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 عً ؤحمس، وهى 
ٌ
فلس ضض ي بةػلاو حله، وهفى عً هفؼه هصا الضطض، لىً شهب ؤلامام مالً وهي ضواًت

ت، بلى ؤن الشفعت على التراخي، وؤنها ال حؼلط؛ ألنها حمٌّ مً الحلىق، والحم ال ٌؼلط بال  مصهب الظاهٍط

ا، وال ًسٌ على الطض ى، وألن بلجاء الشفُع بلى 
ً
بالطض ى، والتراخي ٌعني عسم اإلابازضة بطلبها لِؽ بػلاط

طعذ له الشفعت، وهى زفع الضطض الصي كس ال ًدبحن بال مع 
ُ

الفىضٍت، وعسم بعطاثه الفطصت غحر مىاػٍب إلاا ش

 هصا ال جلىم به الحجت؛ لضعفه، هما هى معلىٌم، ،«الشفعة لحل العقاى»: مض ي مسٍة، والاحخجاج بالحسًث

. ولصلً كالىا بإنها على التراخي

  ، ، واللٌى هصا بيىنها على التراخي بال حّسٍ ت حعلىها على التراخي بال حّسٍ لىً اإلاالىُت كُسوها بؼىٍت، والظاهٍط

 وحيًها، وبن لم ًثبذ به  بعٌُس ًترجب علُه عسم اػخلطاض اإلالً،
ً

ولصلً وان كٌى الجمهىض بيىنها على الفىض كىال

ٌس له طعذ إلاثله الشفعت مٍا
ُ

 .الحسًث، لىً الخعلُل الصي ش

. {إال أن ًنىن عاجًصا عنها لغيبٍة، أو حبٍع، أو مسٍض، أو صغٍس، فينىن على شفعته متى قدز عليها: قاى}          

 ،ا، ألهه معصوٌض، وهى كٌى حمهىض ؤهل العلم في مثل هصه الصىض
ً
 هما لى غاب فما علم، ؤو ُحبؽ، ولى وان عاإلا

ؤو مطض، حتى مع علمه، الػُما اإلاطض اإلاعخبر، الصي ًمىع مثله مً الشفعت، فُيىن على شفعخه متى كسض 

ا، لىىه غاثٌب، ال ًمىىه عىسثٍص ؤن ٌشفع فهصه ؤعصاٌض ال حؼلط حله عىسثٍص 
ً
. عليها، حتى لى وان عاإلا

ِهْد بطلت شفعته}           
ْ

ش ٌُ . {إال أهه إن أمنىه إلاشهاد على الطلب بها، فلم 

  ،ِهْس وهى غاثٌب ؤو محبىٌغ، فحرػل ؤحًسا، وهصا ًخحلم ؤو ًيىن ؤهثر في ألاظمان الؼابلت
ْ

ش ٌُ ٌعني بشا ؤمىً ؤن 

طػل مً ًثبذ مطالبخه بحله، فةن لم  ًُ شهس، ؤو  ٌُ ؤما آلان فُمىىه حتى مع الغُاب ؤو هحىه، ؤن ًىصل ؤو 

 .ًفعل، فةهه عىسثٍص ٌؼلط حله، متى وان كازًضا على ؤلاشهاز ولم ًفعل

 فألثر، فله مطالبة مً شاء منهم: قاى}           
ٌ
. {فإن لم ٌعلم، حتى تباٌع ثالثة

  لم ٌعلم حتى باعه اإلاشتري ،ً ىه لىصِبه للشلخ الصي ًملىه هصا الشٍط ً ببُع شٍط ؤي بشا لم ٌعلم الشٍط

 فإهثر، فله ؤن ًطالب مً شاء منهما، ًمىىه ؤن 
ٌ
ألاٌو على زاٍن، والثاوي على زالٍث، والثالث على ضابٍع، زالزت

، فُىتزعها  ًىتزع هصه الحصت مً اإلاشتري ألادحر، الصي هى الثالث، فُيىن بصلً كس صحح بُع الثاوي وألاٌو

 ٌ يىن الثالث ًطحع على الثاوي، والثاوي ًطحع على ألاو . مً الثالث بالثمً الصي بلغذ به، ؤو اشتراها به، ٍو

  ، ، فُىظط بىم زدلذ علُه، ًفترض ؤنها زدلذ علُه بإلٍف، ألاٌو ، اإلاشتري ألاٌو ؤما بشا اهتزعها مً ألاٌو

إدص هصه الحصت، بشا وان اهتزعها مً الثاوي، الثاوي اشتراها بإلٍف ودمؼماثت، ٌعطُه ؤلًفا  فُعطُه ألالف ٍو

إدصها، وهصا  إدصها مىه، بن وان اهتزعها مً الثالث، الثالث ؤدصها بإلفحن، ٌعطُه ؤلفحن ٍو ودمؼماثت ٍو

. ًطحع على مً باعها علُه، وشان  وله ًطحع علُه بثمىه الصي ؤدصها مىه

. {ومتى أخره وفيه غسٌض أو بىاٌء للمشتري أعطاه الشفيع قيمته}           

  ،يىن الفطق بُنهما هى زمً الغطغ ؤو البىاء م معه ٍو لىَّ
ُ
 مً هصا البىاء ؤو الغطغ، زم ج

ٌ
م ألاضض وهي دالُت لىَّ

ُ
ج

. فُعطُه الشفُع عىسثٍص هصه اللُمت
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. {إال أن ًختاز املشتري قلعه مً غير طسٍز فيه: قاى}         

  ٌعا ًُ لحم ضطًضا باألضض، فةن وان زمَّ ضطٌض، فال  ًُ بشا ادخاض اإلاشتري ؤن ًللع هصا الغطغ، فله شلً، بشطو ؤال 

. الضطض بمثله

. {وإن مان فيه شزٌع أو ثمٌس باٍد، فهى للمشتري، مبقى إلى الحصاد أو الجراذ: قاى}            

 مازام  هط، فهى للمشتري؛ لخعلم هفؼه به، حتى ًجصه .

ا في عقٍد واحٍد، فللشفيع أخر الشقص بحصته}           
ً
 .{وإن اشتري شقًصا وطيف

  وعم، ًإدص الشلخ بحصخه، وؤما الؼُف العاثس على هصا العلاض مما ال ججطي فُه الشفعت، فةهه عىسثٍص

 
ً

لؼم، فما ال ًيىن محال ًُ م بلُمخه، وال ججطي فُه الشفعت عىسثٍص؛ ألن الشفعت عىسه في ول ما لم  لىَّ ًُ

. للشفعت في مثل هصه الصفلت، فِؼدبعس عىسثٍص مً شلً

  بهصا جيخهي الشفعت، وهي حؼلط في ما لى جطن الشفُع اإلاطالبت بها مع كسضجه عليها، ؤو طلب بعض العلاض، ولم

.  ًطلب العلاض وله، ؤو ؤبطؤ وجىاٌظ عً هصه الشفعت

 

 .وصلى هللا على هبيىا محمد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وطلم تظليًما لثيًرا إلى ًىم الدًً

 

 


